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SỞ Y TẾ 

          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 2753 /SYT-KHTC            An Giang, ngày  03   tháng 11 năm 2020 

V/v thực hiện Công văn số 

5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 

của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển 

khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo  

Thông tư số 14/2020/TT-BYT  

 

                     

Kính gửi: Các Đơn vị y tế trực thuộc 

 

Căn cứ Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về 

việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-

BYT. 

Sở Y tế An Giang thông báo đến các Đơn vị y tế trực thuộc với nội dung cụ 

thể như sau: 

Đề nghị các Đơn vị y tế trực thuộc nghiên cứu và thực hiện tốt công tác đấu 

thầu mua sắm trang thiết bị y tế theo nội dung tại Công văn số 5888/BYT-TB-CT 

ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y 

tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT. Đồng thời, các Đơn vị y tế có dự án đầu tư 

mua sắm trang thiết bị y tế sử dụng vốn đầu tư công do Đơn vị mình hoặc cơ quan, 

sở, ban, ngành khác được UBND tỉnh An Giang giao làm chủ đầu tư hoặc giao 

điều hành quản lý dự án mua sắm trang thiết bị y tế thì Đơn vị y tế có trách nhiệm 

thông tin đến chủ đầu tư và đơn vị điều hành dự án nội dung Công văn số 

5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế để thực hiện cho đúng. 

Có gì khó khăn, vướng mắc, Đơn vị phản ảnh về Sở Y tế cùng nhau xử lý 

(nếu được) hoặc Sở Y tế tập hợp báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị - Công 

trình Y tế) xem xét, giải quyết. 

Trân trọng kính chào./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, Phòng KHTC. 

(kèm Công văn số 5888/BYT-TB-CT  

ngày 29/10/2020) 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Từ  Quốc  Tuấn 
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